ALGEMEEN:

bevat ei, vis, schaaldieren

Sesam en soja(saus) worden veel gebruikt in onze
gerechten. Elk gerecht kan mogelijks sesam en/of
soja bevatten.

California maki (4st.)

Sushi

bevat ei, surimi
Fotomaki (4st.)
bevat ei

Al onze sushi’s bevatten rijst, azijn en wasabi
(mosterd)

Maki vegie
Tofu

1. Sushi Ika (4st.)

bevat soja

bevat vis, schaaldieren

Ikebado

2. Sushi Tamago (4st.)

bevat vis, gluten (tarwe)

bevat ei

Sashimi

3. Sushi Ikura (4st.)
bevat vis(ei)

10. Mosiawase (zalm & tonijn )

4. Sushi Ebi (4st.)

bevat vis

bevat schaaldieren
5. Sushi Maki (4st.) nori Kappa
Shake
bevat vis
Tekka (tuna)
bevat vis
6.A Sushi Yumo (4st.)
bevat vis

11. Shake (zalm)
bevat vis
12. Maguro (tonijn)
bevat vis
Ikebana special
(Wakame salade, sushi maki & sashimi)
bevat vis, weekdieren, ei
kan sporen bevatten van gluten (tarwe)

6.B Gerookte Yumo
bevat vis
7. Sushi Haya (4st.) Shake

Soepen

bevat vis

Shake Grill

13. Nori

Maguro

bevat selderij, ei, schaaldieren

Maguro Grill

14. Tofu

Dorado

bevat soja

8. Sushi Mix (5st.)

kan sporen bevatten van mosterd

bevat vis, schaaldieren, ei

15. Miso seafood of tofu

9. Sushi Diner (14st.)

bevat schaaldier, soja

(met gratis soep Nori of Miso)

16. Shanghai

bevat gluten(tarwe), ei, melk

bevat ei, selderij

32. Kaibashira yaki shoyufumi

17. Tomaten

(gegrilld sint-jacobsvruchten)

bevat selderij

bevat schaaldieren

18. Vis

33. Agedashi tofu

bevat vis, ei

bevat gluten(tarwe)

19. Hun dun
bevat ei, gluten(tarwe)

Vegetarisch

Voorgerechten

34. Boeddha Zhai

20. Surimi salade

36. Chop Shoy natuur

bevat schaaldier, soja, gluten(tarwe)

bevat soja

35. Jian Yun Kai Lan

21. Wakame salade

A) met kip

bevat sesam, soja, gluten(tarwe)

B) met runds- of varkensvlees

22. Renkon courgette yakitori

37. Tempura vegetarisch

bevat ei

bevat gluten (tarwe)

23. Edamame (sojabonen in schil)

38. Chukafu ingenmame itame

bevat soja

bevat soja, gedroogde tofu

24. Gebakken sushi met surimi
met garnalen
bevat schaaldier, gluten(tarwe)
25. Kip yakitori
bevat sporen van ei
26. Scampi’s yakitori

B) gewokte sojabonen met
groenten tofu

Hoofdgerechten
39. Kipfilet, kippebilletjes of varkensvlees met
saus naar keuze (Jiang Bao, curry of zoetzuur)

bevat schaaldier
27. Kwartel (1st.)
28. Kipsaté

bevat noten
kan sporen bevatten van selderij, mosterd

29. Tempura (4st.)
bevat schaaldier, gluten(tarwe)
30. Dim sum

A) prinsessebonen

(4st. mix)/(6st. mix)

40. Fijn runds- of kip in reepjes
kan sporen bevatten van selderij, mosterd

bevat gluten(tarwe), ei, melk

41. Gefileerde eend met Chinese champignons &
lekkere oester- of sinaasappelschilsaus

31. Loempia

kan sporen bevatten van vis, selderij, mosterd

42. Kwartels (2st.) met groenten

55. Japanse noedels met scampi’s of nasi scampi’s

43. Yangzhou kip

bevat gluten, selderij, ei, schaaldier

bevat gluten(tarwe)

56. Japanse noedels of nasi natuur

44. Chili ribbetjes of gebakken ribbetjes in
zoetzure ananassaus

bevat gluten, selderij, ei

bevat gluten(tarwe)
kan sporen bevatten van selderij, mosterd
45. Gestoomde sushi
bevat ei, schaaldieren
46. Sake saikyoyaki

57. Inktvis met curry- of misosaus
bevat schaaldieren
kan sporen bevatten van selderij, mosterd
58. Maguro yaki Shoyufumi
(gegrilld tonijn met sojasaus)
bevat vis

(gegrillde zalm met miso & sake)
bevat vis
47. Shi Chi Bao
bevat sporen van ei
(varkensgehakt met gember & waterkastanje)
48. Aubergine gevuld met garnalen (gestoomd of
tempura)
bevat schaaldieren, gluten(tarwe), ei
49. Diverse tempura

SUPPLEMENT :

bevat gluten(tarwe), schaaldier, vis

Gebakken rijst of gebakken noedels in plaats
van witte rijst

50.Vispot (pikant)

bevat selderij, ei

bevat vis, selderij

Extra curry- en zoetzure saus

51. Gewokte scampi’s pikant

kan sporen bevatten van selderij, mosterd

bevat schaaldier, gluten

Extra witte rijst

52. Curry tempura scampi’s

Extra gember

kan sporen bevatten van selderij, mosterd

Japans Diner

53. Udonrundsvlees

Zie gerechten

bevat gluten(tarwe), ei

Vanaf 2 pers.

bevat schaaldier, gluten

54. Japanse noedels of nasi

-Nori of tofu

bevat gluten(tarwe), selderij, ei

-Sushi (4st.)

A) met kip

-Boeddha Zhai

B) met rundsvlees

-Diverse tempura

Met keuze uit: ShiChi bao of rundsreepjes

(Vanaf 4 personen, ShiChi bao én rundsreepjes)

B. Kipfilet op Japanse wijze met soep & witte
rijst
C. Udon seafood
bevat gluten(tarwe), vis, schaaldieren

Chinees Diner
Zie gerechten
Vanaf 2 pers.
-Shanghai soep
-Warme mix
-Chop Shoy natuur
-Chili ribbetjes
-Tempura garnalen met zoetzure saus
(vanaf 4 personen, met Hao yin eend)

Ikebana Bouquet
Zie gerechten
Voor 2 pers.
Voorgerecht naar keuze van soep of sushi, gevolgd
door een vegetarisch gerecht (Boeddha Zhai) en een
vleesgerecht (fijn kippenvlees in reepjes)

Fondue*
bevat schaaldieren, ei, vis, soja, pinda, selderij,
sesam, gluten(tarwe)
Vanaf 2 pers.
-Japanse fondue (Sukiyaki)
of
-Chinese fondue

Lunch Japans**
A. Soep, sushi & nasi of noedels
bevat vis, ei, gluten(tarwe)

D. Gewokte spirellis met rundsvlees
bevat gluten(tarwe), ei
E. Lunch special
bevat vis, schaaldieren, ei, gluten(tarwe)

